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ภารกิจ  บทบาทและอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต  5  เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ       
ที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีภำรกิจบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ดังนี้ 

 ๑.  มำตรำ  ๓๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ  ตำมที่ก ำหนดไว้
ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรหรือกฎหมำยอ่ืน และมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 
 (๑)  อ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตร
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ            
ขั้นพ้ืนฐำน 
 (๒)  อ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ 
 (๓)  รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ 
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (๔)  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 ๒.  ข้อ  ๕  แห่งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  พ.ศ.๒๕๖๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร   และมีอ ำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  จัดท ำนโยบำย  แผนพัฒนำ  และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ               
ให้สอดคล้องกับนโยบำย  มำตรฐำนกำรศึกษำ  แผนกำรศึกษำ  แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น 
 (๒)  วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ  และหน่วยงำน
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ  รวมทั้งก ำกับ
ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 (๓)  ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำ                       
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (๔)  ก ำกับ  ดูแล  ติดตำม  และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 (๕)  ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 (๖)  ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ  รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนกำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (๗)  จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ     

(๘)  ประสำน…/   

อ านาจและบทบาทหน้าที่ 
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 (๘)  ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชำชีพ  สถำบันศำสนำ  สถำนประกอบกำร               
และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (๙)  ด ำเนินกำรและประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (๑๐)  ประสำน  ส่งเสริม  กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร  คณะอนุกรรมกำร                
และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
 (๑๑)  ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ  ทั้งภำครัฐ 
เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๑๒)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง       
หรือได้รับมอบหมำย 

ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้  

 ๑)  กลุ่มอ านวยการ  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้  
 (ก)  ปฏิบัติงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 (ข)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร  
 (ค)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที ่ สิ่งแวดล้อม  และยำนพำหนะ  
 (ง)  จัดระบบบริหำรงำน  กำรควบคุมภำยใน  และพัฒนำองค์กร 
 (จ)  ประชำสัมพันธ์  เผยแพร่กิจกำร  ผลงำน  และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร  
 (ฉ)  ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 (ช)  ด ำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร  
 (ซ)  ประสำน  ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ  
 (ฌ)  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ             
ที่มิใช่งำนของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ  
 (ญ)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมำย 

 ๒)  กลุ่มนโยบายและแผน  มีอ ำนำจหน้ำที่  ดังต่อไปนี้  
 (ก)  จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยมำตรฐำน
กำรศึกษำแผนกำรศึกษำ  แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  และควำมต้องกำรของท้องถิ่น  
 (ข)  วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้ง                   
กำรจัดสรรงบประมำณ  
 (ค)  ตรวจสอบติดตำมประเมินและรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ                         
และผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแผน  
 (ง)  ด ำเนินกำรวิเครำะห์  และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก และโอน
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน  
 (จ)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ    
ที่ได้รับมอบหมำย  
 

๓)  กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล…/ 
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 ๓)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้  
 (ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล  
 (ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร            
และกำรจัดกำรศึกษำ 
 (ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
 (ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร  
 (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 (ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                
หรอืที่ได้รับมอบหมำย  

 ๔)  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอ ำนำจหน้ำที ่ ดังต่อไปนี้  
 (ก)  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน  
 (ข)  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี  
 (ค)  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ  
 (ง)  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์  
 (จ)  ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน  งำนบัญชี        
งำนพัสดุ และงำนบริหำรสินทรัพย์  
 (ฉ)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                  
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

 ๕)  กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอ ำนำจหน้ำที่  ดังต่อไปนี้  
 (ก)  วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง  
 (ข)  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ  
 (ค)  วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ  บรรจุและแต่งตั้ง  ย้ำย  โอน                    
และ กำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 (ง)  ศึกษำ  วิเครำะห์  และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน               
กำรเลื่อนเงินเดือน  กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 (จ)  จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ  
 (ฉ)  จัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  
 (ช)  ปฏิบัติกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำงๆ 
กำรออกบัตรประจ ำตัว  และกำรขออนุญำตต่ำงๆ  
 (ซ)  ศึกษำ  วิเครำะห์  และจัดท ำข้อมูลเพ่ือด ำเนินงำนวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์               
และกำรด ำเนินคดีของรัฐ  
 (ฌ)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง        
หรือที่ได้รับมอบหมำย  
 
 

๖)  กลุ่มพัฒนำครู…/ 
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 ๖)  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอ ำนำจหน้ำที ่ ดังต่อไปนี้  
 (ก)  ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
 (ข)  ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน  
 (ค)  ด ำ เนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ เป็นไป               
ตำมมำตรฐำน  วิชำชีพและจรรยำบรรณ  
 (ง)  ปฏิบัติงำนส่งเสริม  สนับสนุน  และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ  
 (จ)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศ  
หรือต่ำงประเทศ 
 (ฉ)  ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ  
 (ช)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง            
หรือ ที่ได้รับมอบหมำย  

 ๗)  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอ ำนำจหน้ำที่  ดังต่อไปนี้  
 (ก)  ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  หลักสูตร 
กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ  และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ  
 (ข)  ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ ของ
ผู้เรียน  
 (ค)  วิจัย  พัฒนำ  ส่งเสริม  ติดตำม  ตรวจสอบ  และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและ    
กำรประเมินผลกำรศึกษำ 
 (ง)  วิจัย  พัฒนำ  ส่งเสริม  มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
รวมทั้งประเมิน  ติดตำม  และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  
 (จ)  นิเทศ  ติดตำม  และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
 (ฉ)  ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ  
 (ช)  ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 (ซ)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง       
หรือ ที่ได้รับมอบหมำย  

 ๘)  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีอ ำนำจหน้ำที่  ดังต่อไปนี้  
 (ก)  ศึกษำ  วิเครำะห์  ส่งเสริม  สนับสนุน  และด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ  
 (ข)  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำ             
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 (ค)  ส่งเสริม  สนับสนุน  และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  ชุมชน  องค์กรวิชำชีพ  สถำบันศำสนำ  สถำนประกอบกำร           
และสถำบันสังคมอ่ืน 
 (ง)  ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำ
สอดคล้องกับนโยบำย  และมำตรฐำนกำรศึกษำ  

(จ)  ส่งเสริมกำร…/ 
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 (จ)  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร  ผู้ด้อยโอกำส  และผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษ  
 (ฉ)  ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว  สุขภำพ  อนำมัย  กีฬำ  และนันทนำกำร  ลูกเสือ         
ยุวกำชำด  เนตรนำรี  ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษำวิชำทหำร  ประชำธิปไตย  วินัยนักเรียน  กำรพิทักษ์สิทธิเด็ก  
และเยำวชน  และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน  
 (ช)  ส่งเสริม  สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ  
 (ซ)  ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข
และคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 (ฌ)  ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์  
 (ญ)  ประสำน  ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม  
 (ฎ)  ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ  และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
 (ฏ)  ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  
 (ฐ)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง          
หรือ ที่ได้รับมอบหมำย 

 ๙)  หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร  และมีอ ำนำจ
หน้ำที่  ดังต่อไปนี้  
 (ก)  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน  กำรบัญชี  และตรวจสอบระบบ                
กำรดูแลทรัพย์สิน  
 (ข)  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
 (ค)  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 (ง)  ด ำเนินกำรอ่ืนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน  ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  
 (จ)  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง             
หรือที่ได้รับมอบหมำย  

 ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง  กำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกำศ  ณ  วันที่  ๒๒  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  นั้น 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นไปด้วยควำมเหมำะสม                      
กับภำรกิจ  ปริมำณ  คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  สนองนโยบำยของรัฐบำล                   
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบรำชกำร  และสนับสนุนระบบ                      
งำนกฎหมำยและคดีของรัฐให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๘  และมำตรำ  ๓๔ 
วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติ  ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๖  กฎกระทรวง
ก ำหนดหลักเกณฑ์  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ข้อ  ๓  และ          
ข้อ ๔  ประกอบค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและมติคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ในกำรประชุม  ครั้งที ่ ๘/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๑๐ สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
จึงออกประกำศแก้ไขเพ่ิมเติมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรดังกล่ำว  ไว้ดังต่อไปนี้  ข้อ  ๑  ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้
เป็น  (๑๐)  ของข้อ  ๖  แห่งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  “(๑๐)  กลุ่มกฎหมำยและคดี”  ข้อ  ๒  ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๗  (๕)  (ซ)   

แห่งประกำศ…/ 
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แห่งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                        
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ข้อ  ๓  ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็น  (๑๐)  ของข้อ  ๗  แห่งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร                
เรื่อง  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 ๑๐)  กลุ่มกฎหมายและคดี  ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  และมีอ ำนำจหน้ำที่   ดังต่อไปนี้  
 (ก)  ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย  
 (ข)  ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
 (ค)  ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย  
 (ง)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์  
 (จ)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข ์ 
 (ฉ)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่  
 (ช)  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง  คดีแพ่ง  คดีอำญำ  และคดีอ่ืนๆ  ของรัฐ  
 (ซ)  ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (ฌ)  ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพ่ือพัฒนำงำน
กฎหมำย และงำนคดีของรัฐ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


